
2020עבודה תכניות 
אגף חינוך וקהילה



יעדי אגף חינוך וקהילה 

בתי  המבנה הארגוני של שינוי 
:הספר היסודיים

חברתית רגשית שתאפשר  תכנית הפעלת 

',  ב–' קליטה מיטבית של תלמידי כתות א

ס האחרים   "ס צוקים ובביה"ששובצו בבי

.י צורך"עפ

–של התכנית ' ליישום שלב בהערכות 
ופיזית  חברתית , פדגוגית, ארגונית

.'ה-'בשכבות ג

תכניות לימודים

הפעלת תכניות  •

.  בנושא קיימות

פיתוח מודל  •

מרחבי למידה  

.משותפים

תכנית  –ב "זה•

עבודה שנתית  

על רצף הגילאים  

על  ', יב–מגיל גן 

פי מטרות  

. ודגשיור "המפמ

-אחריות הורית •

העלאת המודעות  

באמצעות שיח    

בפורומים שונים

חיזוק שיתופי  •

הפעולה בין אגף  

חינוך ויחידת  

הנוער

מערך החינוך פיתוח 

"הדרים"בשכונת 

:  הערכות להקמה של

1הכרה להקמת : מעונות

.מעון

.מכרז למפעילים יצא

התקבל אישור לבניית  : י"גנ

.  כיתות גנים4

במחצית נובמבר יציאה  

.  ל"לנוהל משכ

:  ס"בתיה

לבינוי  " קול קורא"הגשת 

.2019ס חדשני דצמבר "בי

-דמוקרטי " שחף"ס "בי

התקבלה הרשאה לבינוי

:מקצועיפיתוח 
מנהלים וסגלי חינוך השתלמות 

, בהלימה ליעדי האגף

בדרכי הוראה  שינוי : המקדמים 

ומחוץ למרחבי  ולמידה בתוך 

.הגן/הכתה

.קידום יוזמות חינוכיות

יציאה לסיור לימודי

למידת עמיתים ומפגש עם דרכי 

.הוראה  מגוונות וסדנאות

מתן כלים  –שילוב והכלה 

להתמודדות במסגרות  

הטרוגניות בשיתוף משרד  

החינוך



יסודי-מחלקת קדם 
פיתוח מרחבי חיים: מרכזי יעד 

אנושית  סביבה •

סביבה פיזית  •

חינוכית המאפשרת ביטוי  סביבה 

-רגשים, ליכולותיהם לצרכיהם הפיזיים

מוטוריים וקוגניטיביים  , חברתיים

לילדים תחושת שייכות וזיקה  ומאפשרת 

.לסביבה ולקהילה, לחבריהם, לעצמם

וביצירת  הילדים ייקחו חלק בתכנון 

מרחבי הגן והחצר וישלבו מרחבי חיים 

והקהילהנוספים בשיתוף ההורים 

צוותי חינוך

מתן -"ההון האנושי"טיפוח וחיזוק 
השתלמויות לצוותים החינוכיים על  

לתת מענה יכירו וידעו , מנת שיזהו
אישי ומקצועי לאוכלוסיות מגוונות  

ולאפשר תכנון מרחבי חיים בהתאם 
. לצורכי הילדים ויחד איתם

3לידה עד 

תכנית  הרחבת •

איתור  "  כיוונים"

מוקדם  של ילדים עם 

עיכוב התפתחותי  

במעונות היום  ובגנים 

.פרטיים

מעקב ומיפוי מצלמות  •

ובגנים ש.מ.חבמעונות  

.הפרטיים

תחזוקת גנים פרטיים  •

.  במבנה מועצה

לצוותי  השתלמויות •

.החינוך בגנים הפרטיים

"בוצהרון"

מודל סייעת  הטמעת 

הילדים  -בגנירצף 

בבוקר ובהמשך יום  

-בצהרונים הלימודים 

מסגרות  11הפעלת 

עם סייעת  ילדים -גני 

הממשיכה את  , בוקר

בצהרוניםעבודתה 

תכניות ייחודיות

בגני החובהאנגלית •

שחמט•

נושא  )חווה אקולוגית •

(קיימות-שנתי

ב בגן"זה•

גוגלה•

ספריית פיג׳מה•

ריתמוסיקה•

תנועה•



המחלקה לצרכים  מיוחדים  

ליווי תהליכי הטמעה ליישום תיקון  

לחוק החינוך המיוחד 11

ס וגנים  "פיתוח מודלים ברמת בי•

לשילוב והשתלבות

פתיחת מסגרות חינוך  מיוחד בהתאם   •

למיפוי יישובי  

הרחבת מערכות  מידע ותמיכה  •

להורים לילדים  עם  צרכים  מיוחדים  

הנגשה ושוויון הזדמנויות

יישום  המלצות נגישות  •

עבור תלמידים  בהתאם  

לתקנות החדשות

ארגון  סביבות למידה  •

תומכות לתלמידים עם   

צרכים  מיוחדים    

והצטיידות מותאמת  

לכיתות חינוך  מיוחד  

מקצועי של סייעות  פיתוח 

:ומלווים  בהסעות

קורס מגיש עזרה ראשונה  •

לסייעות חדשות וריענון  

לסייעות וותיקות

מפגשי למידה בנושא  העצמה  •

אישית וקבלת כלים  לעבודה  

לחריגויותבהתאם  



לשירותים חברתייםהמחלקה 
נוער וצעירים בסיכון  

מעגל בנות לנערות  •

(עם יחידת הנוער)קפה ייעוצי בית •

תכניות יתד לצעירים בסיכון בתחומי  •

פנאי וסיוע רגשי, לימודים, תעסוקה

קבוצות נוער•

צרכים מיוחדים
הפעלת מרכז יחד במתכונת חדשה •

בסיוע ומימון  ( ל"שקבשיתוף עם )

המועצה

מענה מותאם לצרכים המתגברים  •

בתחום האוטיזם

דיור מוגן בקהילה•

לצעירים  " בית לחיים"קידום בניית •

כחלק מהקהילה

ילדים ומשפחות  
נתיבים להורות  פתיחת •

לקיים     למתבגרים בנוסף 

(  יסודי)

הרחבת הפעילות בתחנה  •

ומשפחתילטיפול זוגי 

סדנה בתנאי נופש למשפחות  •

הוריות-חד

הרחבת תכנית כיוונים לגיל  •

הרך בשיתוף הקדם יסודי

כללי

בתכנית הלאומית  , הכשרות שומרי סף•

. למניעת אובדנות בקרב מבוגרים ונוער

שיווק ומיתוג המחלקה לשירותים  •

במטרה  להביא המידע לעוד  , חברתיים

.תושבים וקהלים

ב"להטמתן מענה לפניות בנושא •
.בשיתוף עם יחידת הנוער 

הכשרות ותרגולים לטיפול באוכלוסייה •

בעת חירום

התנדבות וקהילה
קורס יזמי ומובילי התנדבות•

שיבוץ והפעלת מתנדבים  •

במסגרות  השונות  

סיוע לארגוני התנדבות בישוב•

קשישים  
תכניות נוספות בבית  •

הגמלאי המורחב לניצולי  

שואה

נפש לתשושימענה •

(דמנטים)

פעילות  )מועדון מועשר •

(ארוחת והסעות

קהילה תומכת•


